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nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e Caribe, e tem como objetivo promover diálogo político cooperativo e faci litar o 
intercâmbio de boas práticas parlamentares, produzindo recursos adaptados para oferecer apoio a parlamentares em seu trabalho. A 
Secretaria Internacional do ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou 
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Ottawa, 19 de julho de 2021 

A Rede de Funcionárias e Funcionários Parlamentares Reúne-se para Estabelecer Diretrizes para o 

Intercâmbio de Boas Práticas sobre Igualdade de Gênero em seus Parlamentos Latino-Americanos  

 

Funcionários e funcionárias parlamentares de diversos países da América Latina se reuniram virtualmente 

em 19 de julho para a 1a Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários para a Igualdade de Gênero. 

O objetivo dessa rede é acompanhar o trabalho realizado pela Rede Parlamentar para a Igualdade de 

Gênero (PNGE), na qual legisladoras e legisladores de todo o hemisfério realizam um intercâmbio de 

conhecimentos e boas práticas sobre importantes questões, tais como o empoderamento econômico das 

mulheres, a erradicação da violência política baseada em gênero, reformas eleitorais para promover 

candidaturas de mulheres etc. 

Durante a reunião, as e os participantes se comprometeram com o alinhamento de agendas e a promoção 

de uma rede de colaboração para identificar e trabalhar com prioridades comuns da região. Além disso, 

as e os participantes concordaram em desenvolver um plano de trabalho para os próximos meses, que 

considerará os desafios e experiências positivas em seu trabalho parlamentar. 

Em seus comentários de boas-vindas, Maya Fernández Allende, Membro da Câmara dos Deputados do 

Chile, fez a seguinte afirmação a respeito da rede de funcionárias e funcionários: “Trata-se de um espaço 

adequado para o intercâmbio de experiências e aprendizados entre pares a respeito de esforços e 

iniciativas que favoreçam a igualdade de gênero nos parlamentos do hemisfério". Ela convidou os 

presentes a promoverem essa “comunidade de funcionárias e funcionários parlamentares 

comprometidos com a promoção de oportunidades iguais para todas as cidadãs e cidadãos”. 

Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas acesse www.parlamericas.org e 

siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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